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1.1. Arhīva dokuuent un fotodokuuent
1917 Latgales kongresa rezolūcija. Arhīva dokuments
1917 Franča Trasuna ziņojums par Latgales kongresu. Arhīva dokuments
20. gs. sākums. Rēiekne. Daugavpils šoseja. Foto
1917 Latgales kongresa dalībnieki I. Foto
1917 Latgales kongresa dalībnieki II. Foto
1917 Svētku dalībnieku gājiens. Foto
1917 Svētku dalībnieku gājiens. Foto
1917 Latgales latviešu kongresa svinīgā gājiena rīkotāji. Foto
20. gs. 20. gadu sākums. Kolpaka iela Rēieknē. Foto
20. gs. 20. gadu aeigas. Kolpaka iela Rēieknē. Foto
20. gs. 30. gadi. Atarīvošanas aleja Rēieknē. foto
1917 Kongresa ieejas karte. Ant[ons] Dzenis
1917 Kongresa ieejas karte. Aloizijs Zeps
1917 Kongresa ieejas karte. Andrievs Boriss
1.2. Kongress 1917. gada preses publikāciīās
1917. 27. aprīlis. „Līdums”
1917. 1. maijs. „Drywa”
1917. 2. maijs. Rūdolfs Muriš „Brīvais Strēlnieks”
1917. 2. maijs. Rūdolfs Muriš „Brīvais Strēlnieks”
1917. 3. maijs. „Brīvais Strēlnieks” un „Līdums”
1917. 5. maijs – 26. maijs. „Jaunais Vārds”
1917. 6. maijs. Franiis Kemps „Ļiaužu Bolss”
1917. 7. maijs. „Brīvais Strēlnieks”
1917. 7. maijs. „Līdums” un „Dzimtenes Vēstnesis”
1917. 15. maijs „Latgolas Pagaidu Zemes Padumes Ziniojums”
1917. 26. maijs. „Jaunais Vārds”
1917. 2. jūlijs. Jūlijs Druva „Jaunais Vārds”
1.3. Kongress dalībnieku un aculiecinieku skatīuuā un atuiņās
1926 Juris Paaēris
1927 Fridrihs Oašteins
1927 Valerija Seile
1927 Vladislavs Ruaulis
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1927 Jāieps Raniāns
1927 Jāieps Raniāns
1933 Valerija Seile
1938 Franiis Kemps
1939 Valerija Seile
1952 Jānis Ruaulis
1953 Pēteris Laidāns
1967 Jāieps Raniāns
1968 Jānis Velkme
1973 Friiis Telmanis

2. PĒTĪJUMI, APCERĒJUMI UN MĀKSLAS DARBI
2.1. Pētnieku un publicistu darbi
1920 Vladislavs Zeimaļs
1927 Laikraksts „Jaunō Straume”
1934 Kārlis Šiilters
1933 Alfreds Goaa
1952 Miielis Valters
1966 Leonards Latkovskis (sen.)
1967 Vladislavs Silandžs
1967 Edgars Andersons
1969 Miielis Bukšs
1968 Staislavs Škutāns
1969 Augusts Klīve
1970 Pēteris Pudulis
1971 Miielis Bukšs
1976 Miielis Bukšs
1976 Ādolfs Šilde
1986 Aleksandrs Drīiulis (galv. red.)
1988 Tadeušs Puisāns
2000 Tālis Pumpuriš
2006 Pēteris Zeile
2017 Jānis Uraanovičs
2.2. Literāri sacerēīuui
1936 Alaerta Sprūdžs „Svētā zeme”
1939 Vladislavs Lōiis – Vaideāns “Myuža dīnas”
1996 Oskars Seiksts, Valentns Lukaševičs „Valerjana dzeive i redzīni”
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2014 Inga Āaele „Klūgu mūks”
2016 Juos Ryučāns, Sandra Ūdre „Aizlauztais spaids”
2.3. Vizuālā uāksla
1935 Latgales kongress. Plakāts
1967 Latgolas kongress 1917. Pamarka
1982 Latgolas kongress 1917. Pamarka
2017 Pyrmī Osni. 1.sērija Lauleiays. Video
2017 Pyrmī Osni. 2.sērija Lauleiays. Video

3. UZZIŅU LITERATŪRA
1933 „Latviešu konversācijas vārdnīca”
1984 „Latvijas padomju enciklopēdija”
2005 „Latvijas enciklopēdija”
2018 Datu bāze „Latgales dat”” Latgales kongresa hronoloģija, personīaas
2018 Datu bāze „Latgales dat”” fakti par Latgales kongresu
2018 Datu bāze „Latgales Dat”” notikumu shēma
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Ievads
1917. gada 26.–27. aprīlī (9.–10. maijā pēi jaunā stila) Rēieknē notika
Latgales kongress. Tā delegāti pārstāvēja Latgales saaiedriskos darainiekus,
kas diīvoja Latgales pagastos un pilsētās, kā arī Maskavā un Petrogradā (tag.
Sanktpēteraurga). Delegātu vidū aija arī Krievijas armijas latviešu virsnieki un
karavīri. Kongresā tika pieemti lēmumi par Viteaskas guaeras Daugavpils,
Rēieknes un Ludias apriia apvienošanos ar Kuriemi un latviešu
apdiīvotājiem apriiiem Vidiemē. Kongresā tika iiveidota Latgales Pagaidu
iemes padome, kuras pārstāvji kopā ar Vidiemes Pagaidu iemes padomes
un Kuriemes Pagaidu iemes padomes pārstāvjiem piedalījās Latviešu
Pagaidu naiionālās padomes daraā. Mūsdienās Latgales kongresu uiskata
par vienu no noiīmīgākajiem notikumiem ieļā ui Latvijas Repualikas
proklamēšanu 1918. gadā un latviešu nāiijas tapšanu.
Hrestomātijā pualiiētie materiāli atklāj kongresa noiīmi un sniedi lasītājam
informāiiju par kongresa norisi, tajā pieemtajiem lēmumiem un ideju iīu.
Pualiiētajos materiālos nav atspoguļota kongresa sagatavošana un tā
lēmumu īstenošana. Lai lasītājs vieglāk orientētos hrestomātijā pualiiētajos
materiālos, atsevišii sniegts Latgales kongresu saisttu notikumu
hronoloģisks iiklāsts, kas aptver vēstures faktus no Latgaliešu aēgļu
palīdiīaas aiedrīaas diaināšanas 1915. gadā līdi Latgales kongresa simtgades
svinīaām 2017. gadā.
Hrestomātijā pualiiētie materiāli sakārtoti divās daļās: „Vēstures avoti” un
„Pētjumi, apierējumi un mākslas darai”.
Piruaīā daļā lasītājiem tiek piedāvāti vēstures avoti, kas sniedi primāras
lieiīaas par Latgales kongresa norisi un lēmumiem, kā arī tā dalīanieku un
laikaaiedru vērtējumus un pārdomas par šo latviešu tautai noiīmīgo,
liktenīgo pasākumu. Ir jāievēro, ka avotos datumi parasti tiek sniegti pēi tā
sauktā „veiā stila”” tas noiīmē, ka šie datumi (diena un mēnesis) „atpaliek”
no mūsu kalendāra („jaunais stils”) ui 13 dienām.
Vēstures avotu noiīmīgākā grupa ir Baltkrievijas Naiionālajā vēstures arhīva
Minskā dokumenti, kas tiek pualiiēti pēi šīs hrestomātijas autoru
sagatavotās dokumentu pualikāiijas (sk.: Soms, H., Ivanovs, A. Latgales
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kongress arhīva dokumentos. Latvijas Arhīvi. 2017. Nr. 3/4). Dokumenti
pualiiēti oriģinālvalodā (respektvi, krievu valodā) un tulkojumā latviešu
valodā. Transkriaējot krievu valodā sastādīto dokumentu tekstus, tika veikta
transliterāiija, aet loiījuma galotnes mainīti atailstoši mūsdienu krievu
valodas likumiem. Nejaušas pārrakstšanās tika iilaaotas. Atailstoši mūsdienu
krievu valodas pareiirakstaas likumiem, tika laaota interpunkiija. Tai pašā
laikā neveikli veidotās teikumu konstrukiijas netika mainītas, aet iitas
sintakses kļūdas netika laaotas, jo tas var mainīt teksta jēgu. Dokumentu
transkripiijās nav saglaaātas dokumentu tekstu grafskās īpatnīaas.
Saīsinājumi atšifrēti, liekot trūkstošus aurtus kvadrātiekavās. Dokumentu
tulkojumos latviešu valodā pēi iespējas tiek saglaaātas pualiiējamo
dokumentu stilistiskās īpatnīaas, vienlaikus ievērojot latviešu valodas
pareiirakstaas likumus. Ja tulkojumā nevar panākt pilnīgu atailstau
oriģinālam (piemēram, terminoloģijā), pieiīmēs tiek piedāvāti komentāri par
tulkojuma atailstau/neatailstau tekstam oriģinālvalodā. Dokumentu
arheogrāfskā noformējuma elementi – virsraksts, datums, vieta, leģenda,
informāiijas par atiīmēm dokumentos, pieiīmes un komentāri – tiek sniegti
latviešu valodā. Tekstiem krievu valoda ir komentāri par tekstu atveidi”
tulkojumiem latviešu valodā ir arī vēsturiski komentāri.
Līdi ar raksttajiem arhīva avotiem tiek pualiiēti arī vairāki fotodokumenti, kā
arī Latgales kongresa dalīanieku mandāti (ieejas kartes), kas pašlaik glaaājas
Latvijas Naiionālās aialiotēkas Reto grāmatu un rokrakstu krājumā.
Sevišii vērtgas lieiīaas par Latgales kongresa daraīau sniedi pualikāiijas
preses iidevumos 1917. gada aprīlī – jūlijā. Šīs „operatvās” pualikāiijas
parāda, kā Latgales saaiedrīaa tika informēta par kongresa norisi un tajā
pieemtajiem lēmumiem. Turklāt šie avoti saglaaā gan „laikmeta garu”, gan
arī laikaaiedru ateksmi, nepiespiestus vērtējumus un tūlītēju reakiiju ui
Latgalei liktenīgo pasākumu. Preses materiāli sakārtoti hronoloģiskā seiīaā
un tiek pualiiēti pilnīaā, saglaaājot sava laika rakstau un laaojot
interpunkiiju atailstoši mūsdienu latviešu valodas normām. Katras
pualikāiijas aeigās sniegti vēsturiski komentāri un aialiogrāfskā informāiija,
kurā norādīts pualikāiijas nosaukums un preses iidevums.
Hrestomātijas pirmo daļu noslēdi Latgales kongresa dalīanieku atmias.
Šajos vēstures avotos, kas hronoloģiski nodalīti no tajos tēlotajiem
notikumiem, sevišii spilgti atklājas kongresa vēsturiskā noiīmē. Taču atmias
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lasītājiem piedāvā ne tikai vērtējumus (kuri mēdi aūt visai suajektvi), aet arī
papildina mūsu iināšanas par kongresa gaitu, atklāj interesantas nianses, kas
saisttas ar delegātu diskusijām un sadaraīau. Atmias tiek sakārtotas to
tapšanas/pualiiēšanas seiīaā. Valoda un stils netika laaoti. Vēsturiski
komentāri un aialiogrāfskā informāiija tiek sniegta pēi atmiu teksta.
Hrestomātijas otraīā daļā lasītāju uimanīaai tiek piedāvāti iivilkumi no
vēsturnieku, novadpētnieku un pualiiistu pētjumiem un apierēm, kurās
skarti Latgales kongresa vēstures jautājumi. Šie materiāli sakārtoti pualikāiiju
nākšanas klajā seiīaā, kas dod iespēju iisekot šā vēstures jautājuma iipētes
gaitai no 1920. gada līdi mūsdienām. Šo materiālu pualikāiijā iilaistās vietas
(kas neateias ui Latgales kongresa proalemātiku) apiīmētas ar diviem
punktiem kvadrātiekavās: [..]. Faktiska, aieži vien „sausā”, informāiija par
Latgales kongresu atrodama uiiiu literatūrā: eniiklopēdisko iidevumu
šiirkļi par Latgales kongresu tiek pārpualiiēti ateiīgā hrestomātijas sadaļā.
Emoiionāli nokrāsoti ir literāri saierējumi un viiuālās mākslas darai par
Latgales kongresu. Šie materiāli atklāj kongresa „estētisko dimensiju”,
parādot iik diiļi tas ir iegājis latviešu tautas naiionālajā (vēsturiskajā) apiiā.
Trešaīā daļā lasītājiem tiek piedāvāts uiiiu materiālu apkopojums, kurā
ietverti raksti no eniiklopēdijām un datu aāies „Latgales Dati” sagatavotā
informāiija par Latgales kongresu. „Latgales Datos” apkopotas iias par
vairāk nekā 60 ar Latgales kongresu saisttiem vēstures notikumiem simts
gadu garumā. Vēstures faktus papildina informāiija par vairāk nekā 200
personām, kuras aija iesaisttas Latgales kongresa sagatavošanā un norisē.

